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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الموطأ )كتاب الصيام(

 باب رؤية الهالل للصوم والفطر في رمضان
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

لم لددا محمددهلل وأشدد  حلدد  وصددح    ،والصدد و والمدد م أشدد  ألندد ء االميددان والم مددش   ،الحمددهلل ر  ب اللددالم  
  .ألجمل  

 يا ذا الج ل واإلك ام. ،  لشمامل  واغف ،واجزه ألا خ   الجزان ،الشهم اغف  لن خلا
 :- حم  هللا-قال المؤلف 

 : مضا  في والفط  لشصوم اله ل  ؤية في جان ما  ابكتاب الصيام: 
  مضدا  ذكد  -صدش  هللا أشيد  ومدشم- هللا  مدول أل  أمد  مد  هللا أمدهلل أد  لافع أ  مالك أ  يح   حهللثلي
 .((ل  فاقهلل وا أشيكم غم   فإ  ،ت وه حت  تفط وا وال ،اله ل ت وا حت  تصوموا ال)) :فقال

صدش  هللا - هللا  مدول أل  - ضدي هللا ألهمدا- أم  م  هللا أمهلل أ  هلل لا  م  هللا أمهلل أ  مالك أ  وحهللثلي
 غدم   فدإ  ،تد وه حتد  تفطد وا وال ،الهد ل تد وا حتد  تصدوموا فد  ،وأند و   تمدع النده )) :قال -أشي  ومشم

 .((ل  فاقهلل وا أشيكم
صدش  - هللا  مدول أل  - ضدي هللا ألهمدا- أ دا  مد  هللا أمهلل أ  الهلل شي زيهلل م  ثو  أ  مالك أ  وحهللثلي

 أشديكم غدم   فدإ  ،تد وه حتد  تفطد وا وال ،الهد ل تد وا حتد  تصدوموا ال)) :فقدال ، مضا  ذك  -هللا أشي  ومشم
 .((ث ث   اللهللو فأكمشوا
 يفطد  فشدم ، لندي - ضدي هللا ألد - أفدا   مد أثمدا  زمدا  فدي  ؤي  الهد ل أل  مشغ  ألل  مالك أ  وحهللثلي
 أللد  وحدهلله  مضدا  هد ل  د    الذي في" :يقول امالك   مملت :يح   قال ،النم  وغامت ،ألمم  حت  ،أثما 
 ال فإلد  وحدهلله ندوال هد ل  أل  ومد " :قدال " مضدا  م  ال وم ذلك أل  يلشم وهو ،يفط  أل  ل   ل غي ال ،يصوم
دد لددي  مدد  مددلهم طدد يف أل  أشدد   تهمددو   اللددا  ا  ؛يفطدد    أل لددا قددهلل :أشدد هم ظهدد  إذا ألولئددك ويقددول ،امأمول 
  .تأتي التي الش شة ه ل هو فإلما ،ذلك  وم  صيام ويتم يفط  ف  الها    نوال ه ل  أل  وم  ،اله ل
 أل  ثمدت فجدانهم ، مضدا  مد  أللد  يظلدو   وهدم ،الفطد   دوم اللا  صام إذا" يقول: امالك   ومملت :يح   قال
 أليدة ال دوم ذلدك فدي يفطد و   فإلهم ،وث ثو   ألحهلل ذلك  ومهم وأل  ،م وم يصوموا أل  قمل  ؤي  قهلل ا  مض ه ل
 ".النم  زوال  لهلل جانهم ذلك كا  إ  ،الل هلل ص و يصشو   ال أللهم غ   ،الخم  جانهم ماأة

  .جمعينوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أ ،الحمد هلل رب العالمين
 :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

 بسم هللا الرحمن الرحيم كتاب الصيام:
بجميأ  كتأب صأحيل البخأار   ،وهأي موجأودة فأي هيأره مأن كتأب السأنة ،البسملة هذه يثبتها كثير من رواة الموطأ 

يقول: كتاب كأذا بسأم  احيان  ، وأابعده اوأحيان   ،قبل كتاب الصيام ،قبل الترجمة االرواة تثبت البسملة أحيان   ل  عند ج  
، ولكأأل منهمأأا وجأأه، أمأأا يقأأول: بسأأم هللا الأأرحمن الأأرحيم كتأأاب الصأأيام مأأثال   اهللا الأأرحمن الأأرحيم بأأاب كأأذا، وأحيان أأ
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قبل الكتاب فهذا هو األصل، هذا هو األصل من أن التسمية قبل الكالم، ومن جعل التسمية بعد  البداءة بها فعال  
وعلى واسم السورة مقدم على البسملة،  ،بمنزلة اسم السورة في القرآن ة كتاب الصيام مثال  الترجمة قال: إن الترجم

مضأأى  ، الكتأأاب، هأأذا هيأأر مأأؤثر، وكتأأاب الصأأيامكأأل حأأال هأأذه أمأأور هيأأر مأأؤثرة، يعنأأي تأأذكر مقدمأأة أو مأأؤخرة
و ماشأأي علأأى مأأن كتأأب  الموطأأ ، وهأأ ألن كتأأاب الصأأيام الكتأأاب الثأأامن عشأأر التعريأأف بأأه فأأي مواضأأ  متعأأددة 

قأام الصأالة ،رسأول هللا اوأن محمأد   ،شهادة أال إلأه إال هللا :))بني اإلسالم على خمسترتيب حديث ابن عمر:   ،وا 
يتأأاء الزكأأاة بتقأأديم  ،مخأأرف فأأي صأأحيل مسأألم ، كمأأا هأأوهأأو مأأاى علأأى هأأذا الترتيأأب والحأأ(   ،وصأأوم رمضأأان ،وا 

ال صأأيام رمضأأان "قأأال:  الحأأ( وصأأوم رمضأأان"": قأأال رجأأل البأأن عمأأر كمأأا فأأي الصأأحيل الصأأيام علأأى الحأأ(،
وعلأى  ،أنكر على هذا المستدرك، م  أنه مخرف عن ابن عمر في الصحيحين بتقديم الحأ( علأى الصأيام"، والح(

وهنأأاك ، جمهأأور علأأى تقأأديم الصأأيام علأأى الحأأ(، وال، وقأأدم المناسأأك علأأى الصأأيامترتيأأب كتابأأههأأذا بنأأى البخأأار  
 :اللقطأة، والخأامس :ثأم الرابأ  ،ثأم الزكأاة ،ثأم الصأالة ،بأدأ بالطهأارة اهريأب جأد   ،ترتيب هريب فأي سأنن أبأي داود

علأأى الصأأيام، ال اعتمأأد روايأأة ابأأن عمأأر ال هأأذه وال هأأذه، و  :الطأأال ، الثأأامن :النكأأا ، السأأاب  :المناسأأك، السأأادس
ل علأأى هأأذا اآلن المتأأداو ، لكأأن بأأي داود تقأديم بعأأس الكتأأب علأأى بعأأسأكأل حأأال يوجأأد فأأي بعأأس روايأأات سأأنن 

 .بالترتي
تفأ  حقيقة الذ  يهمنا تقديم الصيام على الح( أو الحأ( علأى الصأيام البخأار  بنأى ترتيأب كتابأه علأى الروايأة الم

 عليها من حديث ابن عمر بتقديم الح( على الصوم.
}ِفيدِ   :-جأل وعأال-فأي قولأه  وال شك أن جاء في ش ن الح( من تعظيم أمره مأا ال يوجأد نظيأره فأي الصأيام مأثال  

ْب اْلَمْ دِت َمدِ  اْمدَتَطاَ  إِ  ِ َأَشد  اللَّداِ  ِحد َقاُم ِإْمَ اِهيَم َوَم  هلَلَخَشُ  َكداَ  حِمل دا َوهِ  َلاٌت مَّ بعأد ذلأك  {َلْيدِ  َمدِمي   حَياٌت َم ِ 
ولذا كتب   وش نه خطير ،مترك الح( أمره عظي [  سورة آل عمران79)]َوَم  َكَفَ  َفِإ َّ هللا َغِليٌّ َأِ  اْلَلاَلِم َ {}قال: 
أن انظأأروا مأأن كأأان ذا جأأده فلأأم يحأأ( فاضأأريوا علأأيهم الجزيأأة، مأأا هأأم  :إلأأى عمالأأه اكتب أأ -رضأأي هللا عنأأه-عمأأر 

على الرواية التي خرجها من حديث  اولهذا قدمه اإلمام البخار  على الصوم معتمد    ، فش ن الح( عظيمبمسلمين
  .ابن عمر

وهأأذا عليأأه عمأأل الجمهأأور، عليأأه عمأأل األكثأأر، والمسأأ لة  ،دموا الصأأيام علأأى الحأأ(أمأأا مسأألم وهيأأره مأأن األ مأأة قأأ
 ،ماذا عن إنكار ابن عمر علأى مأن اسأتدرك عليأه، لكن منهم اعتمد على رواية في الصحيل وكلمس لة اجتهاد، 

 "صأأومقأأال:  "الحأأ( وصأأوم رمضأأان "قأأال رجأأل:  ،لمأأا روا الحأأديث فأأي صأأحيل مسأألم بتقأأديم الصأأيام علأأى الحأأ(
علأى هأذه الرجأل مأ  أنأه ثابأت عنأه بتقأديم الحأ( علأى  -رضأي هللا عنهمأا- يأرد ابأن عمأر كيف"، الح(رمضان و 

لمأاذا   ،بأ ن روايأة تقأديم الحأ( علأى الصأيام أرجأل مأن روايأة تقأديم الصأيام علأى الحأ( مأا بعأد :الصوم  ولو قيأل
 .ألنها في الصحيحين، أما تقديم الصيام على الح( فهي من مفردات مسلم

لمأأاذا رد  فممأأن تكلأأم فأأي هأأذه  ،العلمأأاء بينأأوا السأأبب ،علأأى كأأل حأأال رد ابأأن عمأأر علأأى هأأذا الأأذ  اسأأتدرك عليأأه
علأأأى  -عليأأأه الصأأأالة والسأأأالم-وقأأأال: "الأأأذ  يظهأأأر أن ابأأأن عمأأأر يأأأرو  الحأأأديث عأأأن النبأأأي  ،المسأأأ لة النأأأوو  

رواه مرة كذا  وهقدم الح( أو دم الصوم ق سواءوالواو ال تقتضي الترتيب، ف ،الوجهين، وهذه الجمل معطوفة بالواو
اسأأتدرك عليأأه مأأن اسأأتدرك أراد أن ، فلمأأا رواه علأأى الوجأأه الثأأاني و -عليأأه الصأأالة والسأأالم-مأأرة كأأذا، عأأن النبأأي و 
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إليأأه المعلأأم بترييأأة مأأن يجأأرؤ علأأى الأأرد مأأن : ال ، ال تنكأأر مأأا ال علأأم لأأك بأأه، وهأأذا قأأد يحتأأاف ، فقأأال لأأهيؤدبأأه
أن يسأم   األن تجد مأن بعأس طأالب العلأم مأن السأهل عليأه جأد   قابل الكبار من الشيوخ ما في مال سي ،الطالب

 اأحيان أ  هأذا أدب كأذا، :فأالن يقأول ،يقول: ال يا شيخ، ال يا شأيخف -ولو كان من الكبار-الشيخ يتكلم في مس لة 
هل هذا من األدب  مثأل هأذا  كذا، :الشيخ فالن يقول ،قال: ال يا شيخفإذا أجابه ي تي يس ل يستفتي هذا الشيخ، 

ن كأأان مأأا ذكأأره لأأه وجأأه يصأأل يحتأأاف إلأأى مأأن يؤدبأأه، مثأأل هأأذا ال يأأرد مأأا ال علأأم لأأه هأأذا فأأي بأأاب ، لكأأن بأأه، وا 
، تريية الطالب على األسلوب المناسب للتعامل م  الكبار، فطالب العلم عليه أن يسلك األسلوب المقبأول، التريية

 الذ  أبداه النوو . هذا االحتماللما ه، عن شيوخه وع فضال   هسواء  كان م  زمال ه وأقران
عليأأأه الصأأأالة -يأأأرا أن سأأأبب اإلنكأأأار أن هأأأذا هأأأو الثابأأأت عأأأن النبأأأي  -تعأأأالى رحمأأأه هللا-الحأأأافب ابأأأن حجأأأر 

بتقديم الصيام على الح(، طيب الرواية التي في الصأحيحين مأن حأديث ابأن عمأر بتقأديم الصأيام علأى  -والسالم
النأوو  وهأذا  مأن أجوبأة" الراو  روا هأذه بأالمعنى، رواه الراو  بالمعنى"نها ابن حجر  يقول: ماذا يقول ع ،الح(

يحتمل أن ابن عمر يرو  الحديث على الوجهين، فلما رواه في هذا المجلس "، النوو  يقول: يلح  بكالمه الساب 
ولأذا   نسأي "ال :وقأال لأه ،نيواسأتدرك عليأه المسأتدرك نسأي ابأن عمأر الوجأه الثأا ،على تقأديم الصأوم علأى الحأ(

يقأأول ابأأن حجأأر: "إسأأقان النسأأيان والأأوهم بالتأأابعي الأأذ  هأأو حنظلأأة الأأذ  يأأرو  عأأن ابأأن عمأأر أولأأى مأأن إسأأقان 
بتقديم الحأ( علأى الزكأاة، هأل يسأتطي  أن يقأول  االوهم والنسيان بالصحابي" بدليل أن البخار  خرف الحديث أيض  

ه علأأى ثالثأأة أوجأأه  ال، هأأذا فيأأه بعأأد، وعلأأى كأأل حأأال مأأا ذكأأره النأأوو  لأأه : أن ابأأن عمأأر روا -رحمأأه هللا-النأأوو  
وجأأه، ال سأأيما وأن الروايأأة بتقأأديم الحأأ( علأأى الصأأوم مأأن المتفأأ  عليأأه، وكأأون الخبأأر مخأأرف فأأي الصأأحيحين مأأن 
وجأأوه التأأرجيل علأأى مأأا تفأأرد بأأه أحأأدهما، وعلأأى كأأل حأأال الخطأأب سأأهل، يعنأأي إذا قأأدمنا الصأأيام أو قأأدمنا الحأأ( 

 مر سهل ولكل وجه.األ
، ومأأن اعتأأرج بوجوبأأه ا، ركأأن باالتفأأا  مأأن جحأأد وجوبأأه كفأأر اتفاق أأومبانيأأه العظأأام ،والصأأيام أحأأد أركأأان اإلسأأالم

في روايأة عأن اإلمأام أحمأد نصأرها جمأ  مأن ماهير أهل العلم على أنه ال يكفر، و وتركه من هير جحد لوجوبه ج
 مأاك األركأان العمليأة الصأالة والصأيام والزكأاة والحأ(، يكفأر، ألنأه المالكية أن تارك أحد األركان يكفر بما فأي ذلأ

عامأأة أهأأل العلأأم علأأى أنأأه ال  خأأاله هأأدم البنأأاء، نعأأم ينهأأدم البنأأاء، لكأأن ا  إن هأأدم ركن أأامعنأأى كأأون الشأأيء ركن أأ
أهأل كفأره جمأ  مأن  ،، وتأارك الصأالة حكمأه معأروجبالشهادتين فهذا لم يدخل في الدين أصأال   يكفر، أما لم ي ت

ونقأل اتفأا  الصأحابة عليأه، أمأا بقيأة األركأان فعامأة أهأل العلأم علأى عأدم  ،العلم، وهذا الذ  تدل عليه النصوه
 كفر من ترك واحد منها.

 الصيام وجوبه بالكتاب والسنة واإلجماع:
َياُم َكَما ُكِتدَب َأَشد أما الكتاب:    سأورة 381)]الَّدِذ َ  ِمد  َقدْمِشُكْم َلَلشَُّكدْم َتتَُّقدوَ { }َيا أَل بَها الَِّذ َ  حَمُلوْا ُكِتَب َأَشْيُكُم الصِ 

أأاآليأأة إشأأارة إلأأى أعظأأم ح  فأأي [ البقأأرة ، وهأأو أنأأه يأأورث التقأأوا، والمأأراد بالصأأيام المأأورث للتقأأوا: الصأأيام م الصأأيامك 
بأه هأذا هأذا المأراد    ))رمضأان إلأى رمضأانالذ  يؤدا على الوجه المشروع، وهو الصيام المكفر، في الحديث: 

والعمأل بأه فلأيس  ،))مأن لأم يأدع قأول الأزور ، الأذ  ال يخالطأه مخالفأةالصيام الذ  يؤتى به على الوجه المشروع
الفا أأدة مأأن  مأأاوينأأام عأأن الصأألوات، هأأذا  ،يعنأأي شأأخه يصأأوم بالنهأأار هلل حاجأأة فأأي أن يأأدع طعامأأه وشأأرابه  
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التقأوا  هأذا ل ألذيأة المسألمين، مثأل هأذا أورثأه بالليأ فأر صيامه  أو يقوم ليؤد  الصلوات في وقت، ثم يرجأ  ويت
ال يأأؤمر بقضأأا ه وال إعادتأأه، يبقأأى أننأأا نظأأر مأأ   ،فأأي الجملأأة صأأحيل ومسأأق  للطلأأب، لكأأن مأأا ترتبأأت آثأأاره عليأأه

الصأأحة واإلجأأزاء اآلثأأار الشأأرعية المرتبأأة علأأى العبأأادة، نأأ تي بصأأيام يأأورث لنأأا التقأأوا، ونأأ تي بصأأالة تنهانأأا عأأن 
 ر، وال يمكن أن ن تي بعمل تترتب عليه آثاره إال إذا ج نا به على الوجه المشروع.الفحشاء والمنك

فيأأه فوا أأد تسأأعة رمضأأانات،  -عليأأه الصأأالة والسأأالم-صأأام النبأأي و لهجأأرة، مأأن االصأأيام فأأرس فأأي السأأنة الثانيأأة 
بين عباده ليتأذكره  -جل وعال-: مظهر من مظاهر عدل هللا اوتزكية لها، فيه أيض   ،وتريية للنفس ،متعلقة بالدين

الخل  فيعدلوا بين من والهم هللا أمأره، فوجأه العأدل فأي الصأيام أنأه يجأب علأى القنأي والفقيأر، يجأب علأى األميأر 
 .-جل وعال-وهو قادر عليه، فهذا من عدل هللا  ،والحقير، على الملوك وعلى السوقة، ما أحد يعفى من الصيام

أأ ولأأذا   ااألطعمأأة المتراكمأأة والأأدهون والشأأحوم، ال شأأك أنأأه مفيأأد صأأحي  فوا أأد صأأحية: خلأأو المعأأدة مأأن  افيأأه أيض 
يأة، وهأذا نأوع منهأا، فأإذا صأام اإلنسأان تخلأه مأن كثيأر مأن من المرضى بأ نواع مأن المأرس بالحم ينصل كثير
 ،يويأة، قأد ال تترتأب اآلثأار وال الصأحية الدنه  تترتب عليه آثأار ذلك مثل ما ذكرنا، الصيام الذب ، والمرادالفضالت

، ثأأم نأأام إلأأى الظهأأر هأأذا كأأم علأأى بعأأس أنأأواع الصأأيام، الشأأخه إذا مأأس بطنأأه فأأي السأأحور مأأن أنأأواع األطعمأأة
فأي صأيام ، ثأم بعأد ذلأك الظهأر يمكأن ينأام بعأد، أو يواصأل، كمأا شأي  ا من طعامه ما نسأبته كأم  مأا يحأر   يحر  

، صأأأيام كمأأأا يعبأأأر النأأأاس دينيأأأة وال الدنيويأأأةآثأأأار ال الكثيأأأر مأأأن أهأأأل التفأأأري  والقفلأأأة، مثأأأل هأأأذا ال تترتأأأب عليأأأه 
 ب سلويهم اليوم أجوج، وهللا المستعان.

 :رمضان في والفطر للصوم الهالل رؤية في جاء ما بابيقول: 
 :فقال رمضان ذكر -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن ناف  عن مالك عن يحيى حدثني

 .  له فاقدروا عليكم هم فإن ،تروه حتى تفطروا وال ،الهالل تروا حتى تصوموا ال))
واألمر بالفطر كذلك  ،نعم هذه الوسيلة الشرعية إلثبات دخول الشرع وخروجه، األمر بالصيام معل  برؤية الهالل

مأأوع أو   يقأال: يتجأه إلأى المجوالخطأأاب يتجأه إلأى األمأة جميعهأا أو مجموعهأأا ))ال تصأوموا حتأى تأروا الهأالل  
 الفر  بينهما  ما للجمي  
 .........:طالب

 :يتجه إلى الجمي  أو يتجه إلى مجموع األمة، إذا قلنا  بجميعها وأ لكن اآلن يتجه الخطاب إلى األمة بمجموعها
ال يصوم أحد حتأى يأرا الهأالل، فأي  :يتجه إلى الجمي ، لقلنا :لناجمي ، هو يتجه إلى المجموع، لو قيتجه إلى ال
ذا قل بعينه،شخه  تصأوم األمأة بمجموعهأا إذا ثبأت رؤيتأه مأن قبأل مأن  :، قلنأا: الخطاب متجه إلأى المجمأوعناوا 

، فهو خطاب لمجموع على ما سي تي  يثبت الهالل برؤيته على الخالج بين أهل العلم هل يثبت بواحد أو باثنين
ا رآه مأن يثبأت دخأول إذ، وهل هو خطاب لمجموعها الشامل بمعنى أنه يلزم األمة من مشرقها إلأى مقريهأا، األمة

وهي مس لة اختالج المطأال  أو اتفأا  المطأال ، يعنأي هأل   ، أو أنه بالنسبة لمن تشمله هذه الرؤيةالشهر برؤيته
هأل يتجأه ، لكأن جأه إلأى كأل فأرد مأن جميأ  األمأةيعنأي اآلن عرفنأا أنأه ال يمكأن أن يت  المطال  متفقة أو مختلفأة

باعتبأار  ،، أو أن أهل كل قطر يمكن أن يتجه لهأم الخطأاب علأى حأدهليمهاع األمة بجمي  أقطارها وأقاإلى مجمو 
وال يرا في بلد آخر، وهل معنى عدم رؤيته في البلد اآلخر أو اإلقلأيم  ،ويطل  ويرا  ،في بلد أن الهالل قد يخرف
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أ أو لأم يأر آلخر أنأه لأم يطلأ  فعأال  ا ن كأان طالع  ي مسأ لة اتفأا  فأي بلأد آخأر، هأذه المسأ لة اآلن هأ رؤ  ألنأه   اوا 
فأأي  رؤ    أو ال يلأزم  أو إذا م هأل يلأزم أهأأل هأذه الأبالد الصأأيامفأي الشأأا رؤ  المطأال  أو اخأتالج المطأأال ، فأإذا 

  المشر  هل يلزم أهل المقرب أو العكس
 .:.......طالب
م النأاس الهأالل فأي بلأد مأن بلأدان المسألمين لأز  رؤ  مشهور، يعنأي األكثأر علأى أنأه إذا المعروج الخالج ال على

    .كلهم الصوم
 ........:طالب

 ، العميان يتجه إليهم  ضعيف البصير يتجه إليه  المس لة مشقة ،هذا الكالم الذ  قلناه
 .......:.طالب
يستحيل أن يتجه إلى الجمي ، يستحيل اسأتحالة عقليأة  ،هو متجه لمجموع األمة، هو متجه إلى مجموع األمةال، 

 .وشرعية أن يتجه إلى الجمي 
 .......:.طالب

 .معروج ،بال شك
 ،مس لة االتحاد واالختالج في المطال  مثأل هأذا الأنه ال شأك أنأه يحتمأل مأا دام لأيس متجأه إلأى الجميأ  :أقول

مأأأن قبأأأل مأأأن يثبأأأت الشأأأهر بشأأأهادته،  رؤ  فالمأأأ مورون بصأأأيام رمضأأأان إذا  ،بأأأل إلأأأى مأأأن يثبأأأت الحكأأأم بشأأأهادته
 ،ال  واختالفهأأا، فيهأأا مثأأل هأأذا الحأأديث الشأأامل الأأذ  يتنأأاول األمأأة بكاملهأأافالمسأأ لة التأأي أشأأرنا إليهأأا مسأأ لة المطأأ

لشأام قبأل أهأل المدينأة وقأد صأام النأاس فأي ا ،ريب مأن الشأامك ث ابن عباس في صحيل مسلم لما جاءوفيها حدي
هكأذا  ،ى نراهنفطر حت ، الفلنفطر، فقال ابن عباس: "الالناس صاموا ف كملنا الثالثين  :معاويةلريب فقال ك ،بيوم

أن مطل  الشام هير مطل  المدينة  فهل معنى هذا أن ابن عباس يرا  "-صلى هللا عليه وسلم-أمرنا رسول هللا  
الأنه،  مأن، هذا هو المتبأادر هذا هو الظاهر من النه، أن ابن عباس يرا أن مطل  الشام هير مطل  المدينة

سأأ لة، وهأأو مقأأدم علأأى هأأذه بعضأأهم أنأأه نأأه فأأي الم وبأأه يسأأتدل أهأأل العلأأم علأأى اخأأتالج المطأأال ، حتأأى رأا
بقولأأه: هكأأذا  -رضأأي هللا عنهمأأا-ن ابأأن عبأأاس إ  مأأاذا يقأأول  يقأأول: الأأذ  يقأأول باتحأأاد المطأأال، لكأأن العمومأأات

وأفطأأروا  ،))صأأوموا لرؤيتأأه :-عليأأه الصأأالة والسأأالم-مأأن قولأأه  اخأأذ  أ -صأألى هللا عليأأه وسأألم-أمرنأأا رسأأول هللا 
إال كالم ابن عباس، وكالم ابن عباس يحتمل  ،نه خاه مرفوع يدل على اتحاد المطال  هييعني ما ف لرؤيته  

أنأه اسأتند  :أمر خاه يدل على اختالج المطال ، واالحتمال الثأاني -عليه الصالة والسالم-أنه سم  من النبي 
 النصوه. فعلى هذا تتحد وأفطروا لرؤيته   ،))صوموا لرؤيته: -عليه الصالة والسالم-إلى قوله 

ولذا يتسامل كثير من أهل العلم ويرون أنه ال مان  من أن يفتى ويلزم الناس بالصأيام علأى اتحأاد المطأال ، علأى 
يعنأأأي عنأأأدنا فأأأي مسأأأ لة اخأأأتالج المشأأأر  برؤيأأأة أهأأأل المقأأأرب والعكأأأس  ألن النصأأأوه محتملأأأة،  أنأأأه يلأأأزم أهأأأل

، -صأألى هللا عليأأه وسأألم-مرنأأا رسأأول هللا  وهأأو فأأي صأأحيل مسأألم، ويقأأول: هكأأذا أ ،المطأأال  حأأديث ابأأن عبأأاس
 ،بعضهم يرا أن هذا الحأديث نأه فأي اخأتالج المطأال ، وأن أهأل الشأام لهأم رؤيأتهم، وأهأل المدينأة لهأم رؤيأتهم

أن ابأن  مأن يقأول: مالمطأال ، ومأنه جفيرا هذا نه فأي اخأتال ،-صلى هللا عليه وسلم-وهكذا أمرنا رسول هللا  
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ن كان يفهم  صألى هللا عليأه -: هكأذا أمرنأا رسأول هللا قولأه، لكأن مه هأو القأول بأاختالج المطأال كال منعباس وا 
 الذ  يستدل به هيره على وأفطروا لرؤيته   ،))صوموا لرؤيته: -عليه الصالة والسالم-إلى قوله  ا، استناد  -وسلم

 منه.اجتهاد هذا   ذحينويكون  ))صوموا لرؤيته   اتحاد المطال 
 .......:طالب
وأننا لن نفطر م  معاوية وال مأ  النأاس، لنأا  ،وأن هذه تخصهم ،و لما أنكر على كريب رؤية معاوية والناسال ه

  ل في أنه يدل على اختالج المطال ..رؤية خاصة، يعني تصرج ابن عباس واض
 .......:طالب

 فطر.يقول: ما ن ، ابن عباساأكمل ثالثين يوم  ما ألنه   لماذا  ألن معاوية ال بد أن يفطر هذا اليوم
 ...:....طالب
أأال أأ ا، هأأو االحتمأأال أن ابأأن عبأأاس سأأم  نص  رؤيأأة ألنأأه لأأم يفطأأر ب يأأدل علأأى اخأأتالج المطأأال ، احتمأأال  اخاص 

أ من أجل رؤية معاوية  ،معاوية ، مأا افطأروا، األنه علأى ضأوء رؤيأة معاويأة يكأون أهأل المدينأة كملأوا ثالثأين يوم 
" هأل -صألى هللا عليأه وسألم-قولأه: "هكأذا أمرنأا رسأول هللا  ، لكأن ج المطأال يدل علأى اخأتال اذا قطع  فتصرفه ه
أ أ اسم  نص  يأدل علأى اخأتالج المطأال   نقأول: هأذا هأو المظنأون بأه،  -عليأه الصأالة والسأالم-مأن النبأي  اخاص 

 :-عليأأأه الصأأأالة والسأأأالم-أنأأأه اسأأأتند لقولأأأه  العلأأأم مأأأن يأأأرا لكأأأي تتحأأأد النصأأأوهمأأأن أهأأأل ، لكأأأن وهأأأو الظأأأاهر
  .ما رأيناه نحنو    ، وأفطروا لرؤيته))صوموا لرؤيته

أ ،ما هم من المقلأدة نعلى كل حال من الشيوخ الذي أن المسأ لة فيهأا سأعة، مأن يأرا  امأن أهأل األثأر والنظأر أيض 
وعموم  ،كلهم برؤية شخه واحد سواء  كان في المشر  أو في المقرب فإن له ذلكأن اإلمام إذا رأا إلزام الناس 

لنصأأوه تشأأمله، واألمأأة بتاريخهأأا السأأاب  مأأا وجأأد عنأأدها مشأأكلة علأأى مأأر العصأأور بأأين األقأأاليم واألقطأأار هأأذه ا
، يعنأي إشكالنا اآلن في هذه الحدود السياسية، لكن ، وال على القول باالختالجال على القول باالتحاد ،اإلسالمية

التأي تبعأد عأن مأوطن الرؤيأة  ه الأبالد مأثال  أقصأى هأذ إشكاالت، فمثال   توجدأ تيلهي ام  هذه الحدود السياسية 
، يقأول: بعشرات كيلوات مثال   ، وتقرب من البلد الثاني الذ  يختلف معه في المطل  من الشام مثال  ألف كيلو مثال  

 تب  الشام أو تب  نجد، أو تب  نجران.يصومون ، والجهات الشمالية وعرعر ، تبوك مثال  ن تب  الشاميصومو 
 ........:طالب

بعس البلدان ال نأتكلم عأن بلأد  ، والذ  يجعل األمة تتفاوت في مثل هذا حقيقة  لحدود السياسية أوجدت إشكاالتا
وسا لهم إلثبات دخول األشهر قد ال يقتن  بها اآلخرون، يعني أدخلوا وسا ل حديثة، وبعضهم اعتمأد علأى  ،بعينه

  حتى على القول باتحاد المطال   لناس برؤيتهميلزم ا ، فكيف مثال  وبعضهم تنكب عن الوسا ل الشرعية حساب،
 ........:.طالب
ال م  الرياس   -مثال  –الهالل في صعدة  رؤ    أهل الطوال يصومون م  صعدة وا 
 ........:.طالب
تقأأرب مأأن البلأأد  األنأأه أحيان أأ  يبقأأى أن عمأأوم المسأأ لة مشأأكلة فأأي الحأأدود، لكأأن هنأأاك بعأأس البلأأدان متحأأدة ،نعأأم

 تلف معه في المطل .الثاني الذ  يخ
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 ،وألأأزمهم بأأه ،وأمأأرهم اإلمأأام ،وعلأأى كأأل حأأال إذا صأأام النأأاس علأأى رؤيأأة شأأرعية مبنيأأة علأأى رؤيأأة ثقأأة أو ثقأأات
أأ ،واجتمعأت كلمأأتهم علأأى ذلأأك -وال زلنأأا  ،ولنأأا وسأأا لنا الشأأرعية المعتبأأرة ،، وال نشأأك فأأي هأأذاافهأأم علأأى خيأأر قطع 

يعنأأي عنأأأدنا  ،وقأأأد وجأأد ، أو لأأم يأأروجأأأد سأأأواء  حصأأل فعأأال   ،رقبأأهويأأؤمر بت ،ويترقأأب الهأأأالل ،بخيأأر -والحمأأد هلل
 شرعية.  -بإذن هللا-فنتا جنا  ،، يعني سلكنا الوسا ل الشرعيةاوسا لنا التي كلفنا بها شرع  

 -جأل وعأال-بوسأا لهم هللا ، لكأن فعل موجأود طأال  الهأاللما رأوا الهالل، وهو بال ،الهالل افترس أن الناس تراؤ أ
أأأال يكلأأأف نف أخط نأأأا  مأأأا  نحأأأنثأأأم بعأأأد ذلأأأك ليلأأأة تسأأأعة وعشأأأرين رؤ  الهأأأالل،  ،إال مأأأا آتاهأأأا، مأأأا رأوا الهأأأالل اس 

ولأيس فأي  ،ال إشأكال فأي هأذا اكوننأا أصأبنا أو أخط نأا أبأد   ،اأخط نا، سلكنا الوسا ل الشرعية التي أمرنا بها شأرع  
 هذا أدنى إشكال، وهلل الحمد.

))إنمأا أحكأم علأى نحأو مأا وهو مؤيد بالوحي    ))إنما أنا بشرث الصحيل: قوله في الحدي ،ما فترس مثال  يعني أ
لكأن  ،النتيجأة صأحيحة، مأن حيأث الحكأم صأحيحة ،أخط ت هذه الوسا ل الشأرعية ،يحكم بوسا ل شرعية أسم   

، عرج ما يخفى على القاضي مثال   ،يبقى أنه لو عرج المحكوم له أن وسيلته التي أثبت بها الح  ليست شرعية
  ألن الوسيلة له أكثر من هذا، النتيجة صارت هير صحيحة ، ليسووث  الشهود عند القاضي ،جاء بشهادة زور
))فإنمأأا أحكأأم لأأه بقطعأأة مأأن ألن الوسأأا ل شأأرعية، فيتناولأأه الوعيأأد   لكأأن يبقأأى أن الحكأأم صأأحيل ،هيأأر صأأحيحة

-ويبقأأأى أن الثأأأاني  ،وال إثأأأم عليأأأه إال إذا فأأأرن ،هيبقأأأى أن القاضأأأي ال إشأأأكال عنأأأد يأأأدعها  لفلي خأأأذها أو  ،نأأأار
-عليأه أن يتقأي هللا هللا،  ييتقأ ،عليأه أن يرضأى ويسألم، وأن المحكأوم لأه بشأهادة هيأر صأحيحة -المحكوم عليأه

، أمأا البأاطن اوالنتا ( تخرف صحيحة ظأاهر   ،وخوطب بنصوه خاصة، ويبقى أن الوسا ل صحيحة ،-جل وعال
 ، فنحن م مورون بما ركب فينا.-وعالجل -هو الذ  يتواله هللا 

لأأو وجأأدت هأأذه ، لكأأن البين أن نوجأأد مراصأأد وال درابيأأل وال هيرهأأاوالمأأراد بالرؤيأأة رؤيأأة العأأين المجأأردة، لسأأنا بمطأأ
اسأطة، ال يمكأن أن هأذه مأا هأي برؤيأة، هأي رؤيأة، رؤيأة عأين لكنهأا عأين بو  :من خاللها ما نقأول رؤ  و  ،األمور

ال فاألصأأل أننأأا ال نكلأأف هيأأر العأأين مأأا هأأو موجأأودل الأن توجأأد هأأذه المراصأأد والهأأ ، إنمأأا هأأي زيأأادة احتيأأان، وا 
مأأ  د والأأدرابيل هأأذا ال بأأ س بأأه، لكأأن حتيأأان فأأي هأأذا البأأاب ونأأدعو المراصأأالمجأأردة، كوننأأا نحتأأان ونأأزداد مأأن اال

 عدمها ال يترتب حكم العدم، فالمس لة مفترضة م  عدم هذه الوسا ل.
 ....:.....طالب
 ،دارتن هنأأاك رؤيأأة نأأدور معهأأا حيثمأأا إلكنهأأا لأأو عأأدم مأأا نقأأول:  المأأان   مأأا ،، بالجهأأازى الرؤيأأة باآللأأةال، حتأأ

 راهتأ ال ا، شأي   قلأيال   ، يعنأي مثأل اآلن بإمكانأك مأ  االبتعأاد تقأرأ فأي الكتأاب تتعأبما علينا منهأا ،وجدت ما وجدت
لكن إذا اشتريت وقرأت تريد الخير تؤجر علأى هأذا  ،نظارةوال يجب عليك أن تشتر    ........بقراءته الست مكلف  

 إن شاء هللا.
 ........:.طالب

أأ ،واآلن لأأو كانأأت األمأأة يحكمهأأا حأأاكم واحأأد ،هأأذا األصأأل باعتبأأار وجأأود هأأذه ، لكأأن لأأه ذلأأك اويلأأزم النأأاس جميع 
أأ ،وهأأذه الأأدول المختلفأأة فأأي وسأأا لها وفأأي طرا قهأأا ،الحأأدود بالد الفالنأأي لأأيس العأأدل فأأي الأأ  النأأاس يتفأأاوتون  اوأيض 

ناهأا علأى مالزمأة التقأوا ألن العدالأة مب د قأد ال يأروا فأي تلأك الأبالد والعأدل فأي هأذه الأبال ،بعدل في هذه الأبالد
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، ألنأه لأم يالحأب المأروءة عنأد  أنأا مأثال    في البلأد الفالنأي ه، المروءة تختلف من بلد إلى بلد، أنا ال أقبلوالمروءة
يبقأأى أن هنأأاك أمأأور مأأا تخفأأى علأأى النأأاس، أمأأور فأأي ، لكأأن متفأأ  عليأأهدالأأة شأأيء دعنأأا مأأن مسأأ لة العدالأأة، الع

 ما تحتاف إلى مزيد بسطها. ،وسا لها
 ........:طالب

  كأحد يلزم، ال سلطان له عليك كيف يلزم هما أحد يلزمك، ما في
 ........:.طالب

 التي تختلف عن وسا لك. والبلد الثاني الذين رأوا الهالل بوسا لهم ،لكن افترس أنت في بلد ما
 .......:.طالب

هأأذه المسأأ لة وفأأي ن وجأأود الحأأدود، هأأذه الحأأدود التأأي فصأألت بأأين بأأالد المسأألمين أوجأأدت مشأأكلة فأأي إ :أنأأا أقأأول
أنت افترس هأذه البلأدة فأي آخأر هأذا البلأد، وقريبأة مأن البلأد اآلخأر، صأام البلأد اآلخأر تصأوم كثير من المسا ل، 

 ن كيلو الذ  ما بينها ويينهم إال عشرة كيلو أو تصوم تب  بلد بينهم ألفا ،هذه تبعهم أو ما تصوم
 ........:طالب

أإ :يعني أنا قلت لك لأولي أمأرهم الشأرعي وألأزمهم  ان الحدود أوجدت مشكلة، وعلى كل حال إذا صام أهل بلأد تبع 
 ل.وقد التزم بذلك بناء  على رؤية من يثبت دخول الشهر برؤيته انتهى اإلشكا ،بذلك
 .......:طالب

في ولي أمأر مسألم، يعنأي ممكأن أن تقأول  ،، المس لة مفترضة في بلد مسلماإلزام   مولي أمر يلزمه هوفي ،ما يمكن
 الجاليات في بالد الكفر.في  ،مثل هذا في األقليات

 ..:......طالب
 تصوم إال م  بلدك. المطل  أو ما يختلف  إذا اختلف اليختلف معهم 

 ......:.طالب
))فإن هم عليكم فاقدروا  فالصيام واإلفطار مرتب  بالرؤية ال تصوموا حتى تروا الهالل، وال تفطروا حتى تروه  ))
، لم يتمكن من تصدا للرؤية من الرؤيةو أو هبار أو قتر،  هيم ههم عليكم يعني ليلة الثالثين من شعبان في له  

الأراو  ابأن عمأر يفسأر  )فإن هم عليكم فاقأدروا لأه  ) لوجود ما يحول دون رؤيته، يصوم الناس أو ما يصومون 
ال علأى رمضأان    مأاذاأ  ضأيقوا عليأه، ضأيقوا علأى  ))فاقأدروا لأه  : عليه الصالة والسأالمقوله  علأى شأعبان وا 

الحنابلأة أن مثأل هأذا  وهأو المعتمأد عنأد ،هأو راو  الحأديثو صأوموا، و يعني اجعلأوه تسأعة وعشأرين  ،على شعبان
يجأأوز " :وفأأي روايأأة أخأأرا فأأي المأأذهب "ه هأأيم أو قتأأر فظأأاهر المأأذهب يجأأب صأأومهنأأن حأأال دو فأأإ" اليأأوم يصأأام،

 ة أنه هو يوم الشك، الذ  من صامه فقد عصى أبا القاسم.حوالرواية الثالثة وهي الصحي "صومه
لها فأأي ، ومأنهم مأأن قأال: تفسأر هأأذه الروايأة بمأا جأأاء بأديعنأي ضأأيقوا عليأه، هأذا قأأول   ))فاقأأدروا لأههأذا التفسأير 
ذا  ))فأ كملوا عأدة شأعبان ثالثأين   :وفأي روايأة   ن هم علأيكم فأ كملوا العأدة ثالثأين))فإالصحيل   فيضأأ  نأه، وا 

فأال  ،"-صألى هللا عليأه وسألم-أبأا القاسأم إلى هذا النه قول عمار: "من صأام اليأوم الأذ  يشأك فيأه فقأد عصأى 
 .يجوز صيام يوم الشك
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، قالأه أبأو العبأاس فاقدروا له بحساب المنازل :و قول مهجور، قالوا: معناههناك ت ويل ثالث ذهب إليه بعضهم وه
ن عبأد التأابعين معأروج، وابأن قتيبأة قأال ابأ سأاداتمأن الشأافعية، ويأروا عأن مطأرج بأن عبأد هللا مأن  بن سأري(

 ،ةمأن الشأافعي ، يبقأى ابأن سأري(، وأمأا ابأن قتيبأة فلأيس ممأن يعأول عليأه فأي مثأل هأذاالبر: ال يصل عن مطرج
 له. قوال   ويكون 

علأأى كأأل حأأال هأأذا قأأول مهجأأور، التعويأأل علأأى الحسأأاب قأأول مهجأأور، بأأل نقأأل بعضأأهم اإلجمأأاع، شأأيخ اإلسأأالم 
حكأى اإلجمأأاع علأأى عأأدم التعويأأل علأأى الحسأأاب، وأنأأه ال قيمأة لأأه، بأأل الصأأوم والفطأأر معلأأ  بالرؤيأأا بالنصأأوه 

وال دعأوا لنأا  ))ال تصأوموا حتأى تأروا الهأالل   ه  وأفطأروا لرؤيتأ ،))صوموا لرؤيتهالصحيحة الصريحة القطعية 
وهي أهم وال نعتمد الحساب فأي  ،ننا نعتمد الحساب في أوقات الصلواتإبحساب وال هيره، بعضهم يلبس ويقول: 

ن الصأأالة  هأأذه شأأبهة يوردهأأا وهأأو حسأأاب، بينمأأا الصأأيام مأأا نعتمأأده وهأأو دو  هعتمأأديقأأول: التقأأويم اآلن ن، الصأأوم
المأان   مأا، األمأور المنضأبطة فأي الحسأاب يعتمأد عليهأا، األسأبوع سأبعة أيأام و األمأور المطأردة لكن فأي ،بعضهم

ن دقيقأة منضأبطة، و وكأل سأاعة سأت ،ن سأاعةو اليوم والليلأة أريعأة وعشأر   األحد امن أن نقول: اليوم السبت، وهد  
هأأا ال تختلأأف، بينمأأا للشأأمس، الشأأمس منازلرصأأد حسأأاب دخأأول األوقأأات مبنأأي علأأى  ،وثبأأت بأأاالطراد والحسأأاب
أو  ،ن، يعنأأي لأأو كانأت األشأأهر كلهأأا ثالثأأينو ن، وشأأهر ثالثأو ألنأأه شأأهر تسأعة وعشأأر   منأازل القمأأر تختلأأف لمأاذا
ألن هأذه أمأور   ألنه ما يختلأف، لأن تختلأف الرؤيأة عأن الحسأاب  ال مان  من الحساب :كلها تسعة وعشرين قلنا

ب ال بأد مأن التفأاوت بأين الحسأا ،ن وهكأذاو تسأعة وعشأر  وشأهر ،ن و وشأهر ثالثأ ،ن و مطردة أما شهر تسعة وعشأر 
ألن هأذا   ويخأالج مأا يقسأم عليأه األسأبوع ،خأالج مأا يقسأم إليأه اليأوم والليلأةويين ظهور الهالل وعأدم ظهأوره، ب

 مطرد.
صألى - هللا رسأول أن -رضأي هللا عنهمأا- عمأر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثنييقول: 
أ   وعشأرون  تسأ  الشأهر)) :قال -ليه وسلمهللا ع  اهأذا بنأاء  علأى القالأب، القالأب أن األشأهر تسأعة وعشأرون يوم 

فأي    لأه فاقأدروا علأيكم هأم فأإن ،تأروه حتأى تفطأروا وال ،الهأالل تأروا حتى تصوموا فال ،ة وعشرون ع))الشهر تس
 وست تي. ملوا العدة ثالثين  ))ف كالبخار : 
صألى هللا - هللا رسأول أن -رضأي هللا عنهمأا- عبأاس بأن هللا عبأد عن الديلي زيد بن ثور عن مالك عن وحدثني

 فأ كملوا علأيكم هأم فأإن ،تأروه حتأى تفطأروا وال ،الهأالل تأروا حتأى تصأوموا ال)) :فقأال رمضأان ذكأر -عليه وسألم
يكمأل ثالثأين،   نأه إذا لأم يأتمكن مأن رؤيأة الهأالل لمأا يحأول دون رؤيتأه أن شأعبانهذه نصأوه ب   ثالثين العدة

يأوم - ، تبين أن يوم الشكالهالل رؤ  ثم ليلة تسعة وعشرين من رمضان  ،افترس أن الناس كملوا شعبان ثالثين
وداروا  ،يأ ثمون النأاس لمأاذا لأم يصأوموا ونقأه شأهرهم  ال مأا يأ ثموا، وسأا لهم شأرعية، لكأن من رمضأان -القيم

 .إشكالوال  ،حيثما وجهوا
يأأأه أبأأأو داود والترمأأأذ  و فيأأأه واسأأأطة بأأأين ثأأأور بأأأن زيأأأد الأأأديلي وعبأأأد هللا بأأأن عبأأأاس ير ألن   هأأأذا الحأأأديث منقطأأأ 

أ   ابأأن رو  اوالنسأا ي مأن طريأ  سأماك عأن عكرمأة عأن ابأن عبأأاس، فأالراو  عأن ابأن عبأاس عكرمأة، يرويأه أيض 
يأد فالواسأطة بأين ثأور بأن ز  ،سناد عن مالك عن ثأور عأن عكرمأة عأن ابأن عبأاسيعني بهذا اإل ،عبادة عن مالك

 الديلي وعبد هللا بن عباس هو عكرمة.
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، سأعيد بأن المسأيب وهيأره تكلمأوا فأي عكرمأة، وقأال ، لما فيه من الكالماعكرمة عمد   أسق  ازعم بعضهم أن مالك  
ن لم ي ،نه يرا رأ  الخوارفإ :بعضهم الكالم فأي عكرمأة معأروج عنأد أهأل العلأم، واإلمأام مالأك ، لكن ثبت عنهوا 

للكأالم المأذكور  اأسأق  عكرمأة عمأد   افأي هأذا البأاب، فأزعم بعضأهم أن مالك أ االناس احتياط أمن أشد  -رحمه هللا-
فأأي كتأأاب المناسأأك هنأأا  رأينأأايعنأأي لأأو  ،لمأأاذا  ألن مالأأك خأأرف لعكرمأأة باسأأمه بالتنصأأيه ،وال يصأأل ذلأأك ،فيأأه

ة مأأولى ابأأن وحأأدثني عأأن مالأأك عأأن ثأأور بأأن زيأأد الأأديلي عأأن عكرمأأ لأأه قبأأل أن يفأأيس:يقأأول: بأأاب مأأن أصأأاب أه
احأأت( بعكرمأأة، اإلمأأام البخأأار   والبخأأار  ، ال أظنأأه إال عأأن عبأأد هللا بأأن عبأأاس، يعنأأي صأأر  باسأأمهعبأأاس قأأال: 

رحمأه -اإلمأام مالأك  هأذه احت( بعكرمة، فحذفه على طريقة اإلمأام مالأك فأي مسأ لة القطأ  والبالهأات والمراسأيل،
تجده مرسل عن مالك وموصول في الصحيحين، فعلى كل  ،مثل هذامن ، وكثير مر بنا ال يرا فيها إشكاال   -هللا

  .ان اإلمام مالك أسقطه عمد  إ :وجه لمن قالفال  ،حال مالك روا عن عكرمة وخرف له وصر  باسمه
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ         عكرمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة اوفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي البخأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار  احتجاج 

 مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  ابأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرزو  وهيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر ترجمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 
 
 

 فمثل هؤالء يخرف لهم في الصحيل، وخرف لهم اإلمام مالك.
 .........:طالب
 .ما يمكن ،ال

 .......:طالب
ألنأه  نه مأا ولأد، مأا علينأا مأنهم إ: ولو قال الحسابالهالل،  ولد أنه .......... إذا شهد من يثبت الحكم بشهادته
 الشرعية. ناوسا لقت الواق  أو لم تتطاب ، عندنا عندنا وسا ل شرعية نبني عليها سواء  طاب

 .......:طالب
مأا عنأدك إال أن تحكأم بالوسأا ل التأي أمأرت بهأا، يعنأي كونهأا طابقأت الواقأ  أو لأم تتطأاب  لكن ، ي قد يتوهمالرا 

   المان  ما ،وهو ثقة عدل في نفسه ،فهذا ليس لديك، إذا جاءك من ترضى دينه
 .......:طالب

هأا الأدخول ، نثبأت مأن خاللعنأدنا وسأا ل شأرعية ،يأا أخأي هإلأى حسأاب ، ال تلتفأتالحاسأب  ما ولد :من الذ  قال
وهأأم كلهأأم عأأدول ثقأأات  ،، ولأأيس لنأأا أدنأأى التفأأات إلأأى هيأأر وسأأا لنا الشأأرعية، اآلن تفتأأرس شأأهد اثنأأينوالخأأروف
وعنأأدك وسأأا ل  ،أدلأأة جنا يأأة وعنأأدك مأأثال   ،عنأأدك أنأأت قأأرا نو  ،مأأاية وانتهأأى اإلشأأكال فأأي قضأأ ،مأأزكينبوجأأاءوا 

ن هأأذه إ :د الشأأهود الثقأأات أنأأه مأأا عنأأده كأأذا، نقأأولوشأأه ،كأأالب أثبتأأت أن هأأذا عنأأده كأأذا جاءتنأأا مأأن هيرنأأا، مأأثال  
 .ال، يا أخيرية وممرنة، جلف، الكالب متوسا ل ما تخ

 :........طالب
نأه مأا ولأد، يأا إ :، عنأدك نأه أنأه مأا ولأد، أو قأال الحسأابيأدريك أنأه مأا ولأد مأاحساب، و   هو الذ  ينقضه ماو 

  ماذاأحلت على   اشرع   أحلت على الشاهد أماب س  أخي أنت أحلت على الح  
 .......:.طالب
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، وكأل ونفي العدالة شرعية عندنا ،إثبات العدالة ،، عندنا وسا ل اإلثباتفي دينهنطعن به نطعن في الشاهد،  ،ال
  .، عندنا وسا ل شرعيةما خالفت أمورنا مبنية على هذا، كون الشهادة خالفت الواق 

 طالب:........
 كيف 
 ....:...طالب

 هللا يقويه. ،وتحمل المس ولية ،حمد هلل ثقة عدلوال ،رأا شهره
 :........طالب

  مأا يردونأه لمأاذاردوا شأهادته  ،عمره ما ة وثالث سنين ،ال ألن األصل الرد، مظنة للرد ،ألنه مظنة للرد يا أخي
 .به، كل شيء موجود ما هو بشيء حدث اليس طعن  الحا   كيف بالهالل   را يا أخي ما ي

 ........:طالب
   نتعداها ماذال، هذه وسا لنا الشرعية الشهر هكذا   ،ال نقرأ وال نحسب ،))نحن أمة أمية عندنا، ال

 ........:طالب
الفطأر ، ومأا تقيأرت المسألمينكبير من تعلم العلوم التأي يدرسأها كثيأر مأن  اوهللا يا أخي األمية لو بقيت كان خير  

أأن، األإال بسأأبب دخأأول كثيأأر مأأن العلأأوم علأأى المسأألمي ، يعنأأي العأأيى خلأأف أذنأأاب اميأأة مأأا هأأي بصأأيقة ذم مطلق 
و  علأى نبينأا أشأرج الخلأ  أمأي، أشأرج مخلأخير من كثير من العلوم التي تأرا،  البقر كما يقول اإلمام الذهبي
  اإلطال  بدون استثناء أمي..

 ..........:طالب
ي كثيأأأر مأأأن األمأأأور بلأأأدان المسأأألمين ال باتحأأأاد المطأأأال  اآلن مشأأأكلة، اآلن باعتبأأأار اخأأأتالج البلأأأدان فأأأ :لأأأو قلنأأأا

ذلأأك ال  ايحكمهأأا حأأاكم واحأأد يسأأتطي  أن يلأأزم األمأأة مأأن شأأرقها إلأأى هريهأأا، يعنأأي إلزامأأه بحأأدود واليتأأه، ومأأا عأأد
 يستطي  أن يلزم، فيبقى أنه إذا ثبت عنده دخول الهالل يستطي  أن يلزم من تحت واليته.

 .......:.طالب
  فأي مصأر مأا رؤ  الهأالل هأل لمصأر  أن يقأول: أنأا أتبأ  الحأرمين وال أتبأ  بلأد و  ،درؤ  الهالل في هذه البال

، وهأدج ومقصأد مأن مقاصأد الشأرع، االتحأاد واجتمأاع الكلمأة رحمأة دعوالحأ( متأى    والفطر متأى  الصوم متى
زمأن يقأول: وحأدثني عأن مالأك أنأه بلقأه أن الهأالل رؤ  فأي  ،رحمأه هللاي تي في كالم مالك شيء يأدل علأى هأذا 

  هالل ماذايعني هالل ، يفطر عثمان حتى أمسى وهابت الشمسعثمان بن عفان بعشي، يعني بعد الزوال، فلم 
ال هال ل ، فلأم يفطأر عثمأان حتأى أمسأى وهابأت الشأمس، يعنأي إذا رؤ  الهأالروفخأل الخروف  هالل الالدخول وا 

، يعنأي إذا ال فاألكثر على أنه لليلة القادمة أيض  إذا رؤ  قبل الزوا، لكن عند الجمي بعد الزوال فهو لليلة القادمة 
  حكامها، الكالم على الليلة القادمة.ع الشمس انتهت الليلة الماضية برؤ  بعد طلو 

 يلة الماضية إذا رؤ  قبل الزوال". لل وهيقول الثور  وأبو يوسف: "
، ضان مت كد ما عنده أدنى شأكالل رم، رأا هول: في الذ  يرا هالل رمضان وحدهيق اسمعت مالك   :قال يحيى

ردت  ،رأا هأأالل رمضأأان وحأده فأأرأا النأأاس الهأأالل رآه شأأخه ذهأب ليأأدلي بشأأهادته مأأا قبأأل ،ردت شأأهادتهلكأن 
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وقأد  ))صأوموا لرؤيتأه  ، وهأو مأا عنأده شأك أن رمضأان دخأل، يصأوم أو يفطأر  هأل يصأوم باعتبأار أنأه شأهادته
ددْهَ  َفْشَيُصددرآه   : مأأادام ردت شأأهادته والنأأاس مأأا ، أو نقأأولوقأأد شأأهد[   سأأورة البقأأرة381)]ْمُ {}َفَمدد  َنددِههلَل ِمددلُكُم النَّ

 ،لأأه أن يفطأأر -أ  ال يجأأوز-وال ينبقأأي  ،ايقأأول اإلمأأام مالأأك: يصأأوم وجوب أأيأأوم يصأأوم النأأاس  صأأاموا، والصأأوم 
 ، يعنأأي هأأو رأا الهأأالل قامأأت عليأأه، خأأاله دخأألمبأأرر للصأأيام هيأأوم مأأن رمضأأان، مأأا فيأأوهأأو يعلأأم أن ذلأأك ال

))صأأوموا السأابقة فأأي يأوم مأن رمضأأان مأن هيأأر عأذر، وهأذا قأأول األكثأر، لسدلأأة  االشأهر، إن أفطأره صأأار مفطأر  
، فاتجأه الخطأاب إليأه   ألنه يصأد  عليأه أنأه رأايوجد المقيا االقاية وجدت إذ   لرؤيته  ))ال تصوموا حتى تروه  

سحا : ال يصأوم حتأى يحكأم  ،بالصيام اإلمأام ب نأه مأن رمضأان، يعنأي حتأى يقبأل وقال عطاء والحسن وشريك وا 
ولم يقم به هيره لماذا  ،لماذا  ألنه إذا ردت شهادته ه من رمضان، ويلزم الناس بالصيامويحكم ب ن ،شهادته اإلمام
 نه ال يصوم، والصوم م  الناس.إ  هذه وجهة نظر من يقول: الهالل فعال   أنه لم ير ال يتهم نفسه

ل شوال وحده يقول: فإنه ، اآلن إذا رأا هالل رمضان وحده يصوم، إذا رأا هالدهقال: ومن رأا هالل شوال وح
 لماذا  ال يفطر
 .......:.طالب
أأألمأأأاذا  : ال يفطأأأر، يقأأأول والأأأدخول يثبأأأت  ،ن المسأأأ لة مسأأأ لة حكأأأم شأأأرعيإأو ال يأأأتهم، أو نقأأأول:  ،لعرضأأأه احفظ 

 كيف   ، والخروف ال بد من اثنين،بشهادة واحد
 .......:.طالب
 هذا كله.سي تي لى كل حال ع

، يعنأأي مأأن أهأأل الفسأأ ، ويقأأول: األن النأأاس يتهمأأون علأأى أن يفطأأر مأأنهم مأأن لأأيس م مون أأ  يقأأول: فإنأأه ال يفطأأر
المسأ لة ، لكأن لأ ال يكأون ذريعأة إلأى هيأره، والقالأب أن الأذ  تأرد شأهادته  قد رأينأا الهأالل :أول ك إذا ظهر عليهم

وهللا مأأن معأأك وقأأال: رأيتأأه، وقأأالوا:  ،ل، ثقأأة مأن ثقأأات النأأاس رأا الهأأاللخأأروف الشأأهر، فأأي رؤيأأة هأأالل شأأوافأي 
وتفتل باب لقيرك، بحيث كأل مأن  ،ال بد أن تصوم ل ال تتهم اوتصوم الناس، إذ   ،ترد شهادته ،ثاني، ما جاء أحد

 أراد أن يفطر في آخر الشهر يقول: وهللا أنا رأيت الهالل.
وقأأال  ،، وبأأه قأأال أبأأو حنيفأأة وأحمأأد وهيرهمأأاللذريعأأة انأأا الهأأالل، فمنأأ  سأأد  رأيقأأد  :أول أأك إذا ظهأأر علأأيهمويقأأول 

ن خاج التهمة لم يفطر. ن خالف، وا   الشافعي: يفطر وا 
مالأأك ألزمأأه بالصأأيام لأأ ال يأأتهم، طيأأب، إذا ارتفعأأت منزلتأأه عأأن التهمأأة، يشأأهد بعدالتأأه وتحريأأه وحرصأأه الجميأأ ، 

مأا عأاد  ،ب ن يفرن في يوم من رمضأان، ارتفعأت حالأه عأن التهمأة ، مثل هذا يتهماويفطر يوم   اوممن يصوم يوم  
ال ما يفط سيتهمه  على كالم هيره ال يفطر، يفطر م  الناس.، لكن ر  على كالم اإلمام الشافعي يفطريفطر وا 
  ........:طالب

 ال يتهم. ال ي كل ل ، لكن يعني يعتقد أنه مفطر ،ااإلمام الشافعي يقول: إذا خاج التهمة يفطر اعتقاد  
ويأأتم صأأوم يومأأه  ،فأأال يفطأأر اقبأأل الأأزوال، ومأأن رأا هأأالل شأأوال نهأأار   ،فأأي الضأأحى اومأأن رأا هأأالل شأأوال نهأأار  

 على ما تقدم. ،الزوالفيما قبل فيما بعد الزوال، وعند األكثر  افإنما هو هالل الليلة التي ت تي اتفاق   ،ذلك
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يعنأي - ثبأت فجأاءهم رمضأان مأن أنأه يظنأون  وهأم الفطأر يأوم النأاس صأام إذايقأول: " امالك أ وسأمعت :يحيأى قال
 ذلأأك فأأي يفطأأرون  فأأإنهم وثالثأأون  أحأأد ذلأأك يأأومهم وأن ،بيأأوم يصأأوموا أن قبأأل رؤ   قأأد رمضأأان هأأالل أن -ثقأأة
 ".اليوم

، ما رؤ  الهالل "وهم يظنون أنه من رمضان -يعني يوم العيد-إذا صام الناس يوم الفطر  "يقول:  اسمعت مالك  
 يصأوموا أن قبأل رؤ   قأد رمضأان هأالل أن -يعنأي ثقأة- ثبأت فجأاءهموهأم يظنأون أنأه مأن رمضأان "د، ليلة العيأ

بأت يشأهد " اآلن هأذا الثالخبأر جأاءهم سأاعة أيأة اليأوم ذلأك فأي يفطأرون  فأإنهم وثالثأون  أحأد ذلأك يأومهم وأن بيوم
 بدخول الشهر أو بخروجه  

 ......:.طالب
لأو شأهد بأالخروف مباشأرة ، لكأن ه بدخولأه خروجأهعلى قبول شهادت انبنىل بخروجه، هو يشهد بدخوله، و ال ما يقب
ما صمنا يأوم الخمأيس، يعنأي لأو جاءنأا فأي وقتهأا  ونحن ،، يقول: أنا أشهد أن رمضان دخل ليلة الخميسما قبل

ذ  فيأه والمسأافة بينأه ويأين البلأد الأ ،هذا رأا الهأالل يأوم األريعأاء ليلأة الخمأيس ،ت خرو وشهد نقبل شهادته، جاء 
تصأأور مسأأ لة بأأدون هأذه الوسأأا ل التأأي بلحظأة يبلأأ  اآلفأأا  الخبأأر، قأد يقأأول قا أأل: لمأأاذا مأا تاإلمأام شأأهر، اإلمأأام 

 كأأامال   اتعأأب، يمشأأي شأأهر  شأأهر، ينتظأأر إلأأى ليلأأة العيأأد  نقأأول: مأأا وصأأل إلأأى المكأأان الأأذ  فيأأه اإلمأأام إال بعأأد 
الشهر أخرجنا نحن وعلى ضوء قبول شهادته بدخول  ،متصورة يعني قبل هذه األزمان، فجاء يشهد بدخول الشهر

ال مأأا هأأو  األنأأه الشأأهر مأأا يمكأأن أن يكأأون واحأأد    نحأأن أخرجنأأا الشأأهرنمأأا إ، مأأا خأأرف بشأأهادته وثالثأأين، ظأأاهر وا 
هأأو يشأأهد فأأي ظأأرج تقبأأل فيأأه شأأهادة ، لكأأن الشأأهر طلأأ  مأأا قبلنأأا شأأهادته وحأأده ألنأأه لأأو جأأاء يشأأهد أن  بظأأاهر
 الواحد.

 ..طالب:......
  ..جاء من نجران إلى مكة بدون وسيلة اافترس شخص  
 طالب:........

نأأ تي إلأأى   ))صأأوموا لرؤيتأأه وأفطأأروا لرؤيتأأه  وكأأالم ابأأن عبأأاس هأأل هأأو مبنأأي علأأى نأأه خأأاه أو علأأى   يأأنأ
  المس لة السابقة.
 طالب:........

هأأذا الشأأخه مأأا عنأأده وسأأيلة   الكأأن نفتأأرس أننأأا علأأى التأأرجيل السأأاب ، اآلن مأأا يمكأأن أن يمشأأي الشأأخه شأأهر  
 يمشي. اأخذ شهر   ،الشامي يقطعها من الشام....... المسافة الت فوبطيء في المشي ثقيل بنص

 طالب:........
يقطأ  فأي اليأوم مأا ال  ،تون فأي السأرعة بعأس النأاسو مرة قطعت ثالثما ة كيلو بسبعة أشأهر، فالنأاس يتفأا هفيما 

ومأ  اتحأاد المطلأ ،  ،اف إلأى مأدة، أنأت افتأرس هأذا الشأخه بطأيءيقطعه هيأره فأي أسأبوع، وبعأس النأاس يحتأ
وأنأتم مأا صأمتم إال يأوم  ،ليلة العيد، وقال: أنا رأيت الهالل ليلة الخميس ما وصل إالدعنا من اختالج المطال ، 

 يقول مالك   ماذاالجمعة، 



14 
 

أن هالل رمضأان قأد  ثبت ءهمفجا رمضان من أنه يظنون  وهم ،الفطر يوم الناس صام إذايقول: " امالك   وسمعت
 ،وثالثأون  أحأد ذلأك يأومهم وأنما صمنا إال يأوم الجمعأة،  نحنو  ،يوم الخميس رآهرؤ  قبل أن يصوموا بيوم" هو 

وثالثين، ال بد أن يكون هذا يوم  ا، ما يمكن يصير الشهر واحد  األنه يوم العيد قطع    اليوم ذلك في يفطرون  فإنهم
 ،في خروف الشهر، إنما قبلنا شهادته في دخوله، وينأاء  علأى هأذا الأدخول الأذ  قبلنأاه ما قبلنا شهادته نحنالعيد، 

لكأأن هأأل وثالثأأين،  اه ال يمكأأن أن يكأأون واحأأد  ألنأأ  الشأأهر نأأاإشأأكال، بنأأاء علأأى هأأذه أخرج هوسأأيلة شأأرعية مأأا فيأأ
 نقضي ذلك اليوم أو ما نقضيه  

 رأيناه  وما  وا لرؤيته  ))صوموالرسول يقول:  ،ه وخالهرأيناهل نقول: وهللا ما 
 طالب:........

  .المطل  متف  م  هذا الشخه الذ  جاء ،ال
 طالب:........

 لماذا   ،نعم
 .........:طالب
 داخل من الشهر. يوم وا فيفرط ملكنه  نعم

 .........:طالب
ال مأا نصأوم نقضأي هأذا   جاءنا من يشأهد بأ ن يأوم الخمأيس مأن رمضأان، واألصأل أن شأهادته مقبولأة، نصأوم وا 

ال ما نقضيه  يقول  صأالة يصألون  ال أنهأم هيأر ،فأإنهم يفطأرون فأي ذلأك اليأوم أيأة سأاعة جأاءهم الخبأر :اليوم وا 
ألنه بزوال الشمس ينتهي وقت صالة العيد، وهل تقضى مأن القأد "، الشمس زوال بعد جاءهم ذلك كان إن ،العيد

ال مأأا تقضأأى لكيأأة ال تقضأأى لأأ ال : ال تقضأأى، عنأأد الماالمالكيأأة  يعنأأي يصأألون العيأأد مأأن القأأد أو ال يصأألون   وا 
 وعند أبي حنيفة والشافعي قوالن كالمذهبين.: تقضى، يصلون من القد في وقتها، وعند الحنابلةتشبه بالفرا س، 

على كل حال المس لة التي ذكرناها هل نقضأي صأيام ذلأك اليأوم الأذ  ثبأت أنأه مأن رمضأان بشأهادة الثبأت الثقأة 
وجاء ليلة واحد وثالثين وقد  ،ما صمنا إال ثمان وعشرين نحنو    يعني لو جاءنا ليلة ثالثين مثال  أنه من رمضان

نا إال ثمأان وعشأرين فرطنأا فأي اليأوم األول، يعنأي لأو جاءنأا ليلأة تسأعة وعشأرين ومأا صأم ،صمنا تسعة وعشأرين
ل علأى ضأوء شأهادته فالأذ  يظهأر ن مأن اليأوم األو و مفرطأ نحأنلو جاءنا ليلأة واحأد وثالثأين و ، لكن اقضينا قطع  

  .وهللا أعلمنرتب عليها األثر، القضاء، ما دام قبلنا شهادته 
 .وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


